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Abstract  
The purpose of present study is to explain the effect of ethical virtues especially serenity 

on the political training and to demonstrate a divine and virtuous model for the political 

training of politicians in the Islamic Republic of Iran from Imam Khumeini’s view in order 

to solve some challenges in the Islamic government. This research was conducted by 

descriptive analysis and the results showed that the ideas of Imam Khumeini represent a 

good model in the field of divine political education. His political and ethical views have 

the potential to develop a Godly virtuous model for political training because he has 

represented one of the best descriptions of the hierarchy of virtues and evil acts. Prudent 

political behavior, resistance against corruption, increasing political influence, and 

choosing a just and fair political frontier for individuals and society are among his works. 
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 چکیده

ای از الگوی تربیت سیاسی  تربیت سیاسی و همچنین ترسیم گوشههدف پژوهش حاضر بیان تمثیر فضایل اخالقی به ویژه تؤده بر 
به جهت حل ، گرای الهی برای کارگزاران جمهوری اسالمی ایران از منظر امام خمینی در قالب آثار فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی فضیلت

های امام خمینی الگوی مطلوبی  اندیشه، دتحلیلی بوده و نتایج نشان دا –های نظام اسالمی بود. روش پژوهش توصیفی  برخی از چالش
گرای الهی را  های اخالقی سیاسی ایشان ظرفیت تولید الگوی تربیت سیاسی فضیلت دهد. دیدگاه در زمینه تربیت سیاسی الهی ارائه می

عدم تمثیرپذیری از ، سنجیدهاند. بروز رفتارهای سیاسی  ها از نظام فضایل و رذایل را ارائه داده زیرا وی یکی از بهترین توصیف، دارد
 گرا برای فرد و جامعه از جمله این آثار است.  محیط فاسد و افزایش تمثیرگذاری سیاسی و انتخاب جبهه سیاسی حق

 

 تسرّع.، فضیلت تؤده، کارگزاران، امام خمینی، تربیت سیاسی های کلیدی:  واژه

  

                                                           

الگوی تربیت سیاسی کارگزاران جمهوری اسالمی ایران براساس مکتب »، غالمرضا مهربانبرگرفته از رساله دکتری:  .1
ی، دانشکده تاریخ و ، رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسزایی نجف لک، استاد راهنما دکتر «سیاسی امام خمینی
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 . مقدمه1

ینی به پیروزی رسید و اکنون چهار دهه از عمر های امام خم انقالب اسالمی با تکیه بر اندیشه

گذرد. در این دوران چهل ساله با  جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام اسالمی و انقالبی می

های سیاسی  ترین آنها چالش که از مهم، های داخلی و خارجی فراوانی دست و پنجه نرم کرده چالش

به کارگزاران جمهوری اسالمی از اهمیت بیشتری های سیاسی مربوط  است. در این میان چالش

و آثار رفتارهای سیاسی ، شود ساز توسط آنها گرفته می های سرنوشت زیرا تصمیم، برخوردار است

تواند برای شرایط حال و آینده  های آنها می چالش، کند. بنابراین مثبت یا منفی آنها به جامعه سرایت می

 بار بوده و یا موجب کندی پیشرفت جامعه شود.  می خسارتکشور و اهداف متعالی انقالب اسال

گردد. تربیت سیاسی غیر  های کارگزاران به نوع تربیت سیاسی برمی ترین چالش یکی از مهم

و ، مدار باعث شده است که برخی از کارگزاران نظام اسالمی دچار آفت شوند الهی یا رذیلت

یا به طور گزینشی به سیاست ، رذایل اخالقی بنا نهندای از رفتارهای سیاسی خود را بر  پاره

بروز رفتارهای سیاسی ، حاصل سیاسی بین کارگزاران های بی مدار پایبند باشند. شیوع نزاع فضیلت

توجهی به موازین اخالقی در رفتارهای اجتماعی  رعایت اخالق در رفتارهای فردی و بی، نامطلوب

های تربیت سیاسی غیر الهی بوده و منشاء بسیاری از  انهو سیاسی مانند انتخابات و... از نش

 های جمهوری اسالمی است. چالش

های سیاسی  رسد وضع مطلوب برای جمهوری اسالمی حل یا کاهش چالش به نظر می

شود. تربیت سیاسی  که این امر با برخورداری آنها از تربیت سیاسی الهی میسر می، کارگزاران است

رو سزاوار است کارگزاران  ریشه در فضایل اخالقی داشته باشد. از این برای الهی شدن باید

گرانی که تأثیر ژرفی بر جامعه  جمهوری اسالمی به عنوان کارگزاران یک نظام اسالمی و کنش

 بر فضایل اخالقی برخوردار باشند.  از تربیت سیاسی مبتنی، گذارند اسالمی می

برای کارگزاران جمهوری اسالمی نیاز به الگو  گرا بدیهی است تحقق تربیت سیاسی فضیلت

های امام خمینی ظرفیت تولید الگوی  رسد اندیشه دارد تا بتوانند بر طبق آن عمل کنند. به نظر می

سو از نظر ایشان ارتباط بین اخالق و  زیرا از یک، گرا را دارد مطلوب تربیت سیاسی الهی فضیلت
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چون ، هی تکیه بر فضایل اخالقی دارد. از سوی دیگرسیاست ارتباطی متقابل است و سیاست ال

جنبه کاربردی ، معیار عمل کارگزاران است، به عنوان معمار انقالب، سیره نظری و عملی ایشان

 دهد. الگو را افزایش می

اند. نظام فضایل  ها از فضایل و رذایل را ارائه داده همچنین امام خمینی یکی از بهترین توصیف 

ها و  ترین ترسیم و تحلیل از نظام فضیلت ترین و جامع کامل، ایشان ارائه کردندو رذایلی که 

ها است. پایه و چارچوب این نظام مبتنی بر نظریه دو فطرت یعنی فطرت مخموره و فطرت  رذیلت

محجوبه است. امام خمینی براساس این چارچوب جنود عقل )فضایل( را به عنوان لشکر فطرت 

شمارند و  ود جهل )رذایل( را به عنوان لشکر فطرت محجوبه یا شرّ برمیمخموره یا خیر و جن

 (.98: ص 1869، زایی زایی و لک کنند )لک  تحلیل می

چند ویژگی بدیع دیگری نسبت به نظرات دیگر ، گفتنی است نظام مذبور عالوه بر جامع بودن

عد اجتماعی تاکید کرده و حکما و علمای اخالق در زمینه فضایل و رذایل دارد. یکی اینکه بر ب

 :1864، زایی اجتماعی برخوردار است )لک -نظام اخالقی امام خمینی از چارچوب سیاسی 

مثال فضیلت توده ، (. همچنین برخی از فضایل به طور مستقل و مفصل بررسی شده است111ص 

با « یهاخالق مسکو»در حالی که به این صفت در کتاب ، با ضد آن به صورت مستقل آمده است

 (. 48: ص 1834، عنوان ثبات ذیل فضیلت شجاعت فقط اشاره شده است )مسکویه

نظام مذبور بر تربیت سیاسی از چهارچوب این  1بدیهی است بررسی تاثیر همه فضایل و رذایل

یعنی ، رو در پژوهش حاضر تالش شده است آثار فضیلت تؤده و ضد آن نوشتار خارج است. از این

سوال اصلی تحقیق عبارت ، سیاسی کارگزاران نظام اسالمی بررسی شود. بنابراین بر تربیت، تسرّع

آثار فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی کارگزاران جمهوری اسالمی ایران از منظر امام »است از اینکه 

شود. سپس اهمیت  شناسی تربیت سیاسی ارائه می در پاسخ به این سوال ابتدا مفهوم«. خمینی چیست؟

گردیده و همچنین در  اسی فضیلت تؤده و تأثیر آن بر تربیت سیاسی کارگزاران بررسی و معناشن

                                                           

فضیلت و همین تعداد از رذایل ضد آنها ذکر شده  13، «عقل و جهل»از کتاب  14در جلد یک اصول کافی در حدیث  .1
 قسمتی از این حدیث شریف را شرح داده است.« شرح حدیث جنود عقل و جهل»است و امام خمینی در کتاب 
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 شود.  شناسی تربیت سیاسی اشاره می به عنوان آسیب، ضمن مطالب به رذیلت ضد آن)تسرّع(

 شناسی تربیت سیاسی . مفهوم2

تربیت از نظر برای فهم معنای تربیت سیاسی باید ابتدا دو واژه تربیت و سیاست معنا شوند. 

( و در 1298ص ، 1: ج 1811، آداب و اخالق را به کسی یاد دادن )معین، لغوی به معنای پروردن

 ،14ق: ج1421، نمو و علو آمده است )ابن منظور، رشد، به معنای زیادت« ربو»عربی از ریشه 

: 1811، اند )معین ریاست و... معنا کرده، حکومت، را پاس داشتن ملک« سیاست»(. لغت 824ص 

 (.1699ص ، 9ج 

از نظر اصطالحی نیز معانی متعددی از تربیت بیان شده ، متناسب با معنای لغوی

است که همه آنها در دو نکته اتفاق دارند: اول اینکه فرایندی برای پرورش و رشد 

شود. از سیاست نیز تعاریف  است و دیگر اینکه موجب شکوفایی استعدادها می

آید دو نکته  ت که آنچه در مجموع از آنها به دست میمتعددی ارائه شده اس

تدبیر و هدایت در جامعه و دوم هر آنچه مرتبط با قدرت سیاسی ، باشد: اول می

توان گفت که تربیت  (. با توجه به آنچه گفته شد می191: ص 1831، باشد )پورفرد

ورش سیاسی به مفهوم فرایند دگرسازی افراد جامعه به منظور شکوفایی و پر

 های سیاسی است )همان(. استعدادها و رفتار سیاسی آنان در نظام

با توجه به اینکه امام خمینی سیاست را هدایت جامعه در جهت مصالح دنیوی و اخروی 

توان تربیت سیاسی از منظر امام خمینی  می، (. بنابراین489ص، 18: ج1811، داند )امام خمینی می

تار سیاسی افراد در جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت در را شکوفایی استعدادها و رشد رف

 های سیاسی دانست.  نظام

 فضیلت تؤدَه و ضد آن رذیلت تسرّع . 3

 . اهمیت و معناشناسی3-1

زدگی  و شتاب« تسرع»تأنی و طمأنینه در حرکت است. ، به معنی تثبیت در امر و رزانت «ُتَؤَده»
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فات نفسانیه است که آثار آن در ظاهر طمأنینه و متانت در معنایی ضد آن دارد. رزانت و تأنی از ص

(. از نظر امام خمینی فردی که از ثبات نفس برخوردار 811: ص 1831، رفتار است )امام خمینی

ها پابرجا و استوار مانده  ها و سختی صبری نکند و در مقابل ناگواری در نامالیمات روحی بی، باشد

خوددار باشد و ، نشود. در تحمل شداید و پیشامدهای گوناگون عالمو از ثبات و آرامش او کاسته 

و این ، خفت و تندی به خرج ندهد، انگاری نکند باری و سهل و سبک، به زودی از میدان درنرود

 (.816اعم است از پیشامدهای اخالقی و روحی یا پیشامدهای طبیعی و جسمانی )همان: ص 

خالقی ناهنجار است که انسان به واسطه آن در هیچ چیز های ا یکی از ملکه« تسرّع»، به عکس

نه ، قرار نگیرد و با شتاب در امور سبک مغزی و تهی باری کند و سررشته کارها را از دست بدهد

(. شکی 892و نه در شداید جسمی پایداری کند )همان: ص ، در پیشامدهای روحی خوددار باشد

از ترس نرسیدن به شهوات نفسانی و یا ، ها قراری  ا و بیه ثباتی ها و بی زدگی نیست که تمام شتاب

 (.899فقدان مقاصد حیوانی است )همان: ص 

، الزم به یادآوری است که در روایات اسالمی بابی در زمینه تعجیل در کار خیر داریم )کلینی

در مقابل ، در عمل است« سرعت»، (. منظور از عجله در این روایات149ص، 9: ج 1899

گردد. پس   که غالباً سبب بروز مشکالت و موانعی در کارها می، جا کاری و تأخیرهای بی اهمال

آنچه در روایات ، در اجرا درنگ نشود. بنابراین، گیری عجله ممدوح آن است که بعد از تصمیم

دیگر جای ، یعنی بعد از آنکه خیر بودن کاری ثابت شد، آمده است: در کار خیر عجله کنید

(. اما عجله مذموم آن است که به 49 - 41ص ، 19ج ، 1814نیست )مکارم شیرازی: مسامحه 

و همین قسم مورد نظر ما در ، هنگام بررسی و مطالعه در جوانب کار و شناخت آن صورت گیرد

 بحث کنونی است.

و زیرا غلبه بر قوه غضب ، تانّی و تثبّت در نظام تربیتی اسالم از جایگاه ممتازی برخوردار است

پابرجایی در مقابل فشارهای ، جلوگیری از لغزش و سستی در پیشامدهای ناگوار عالم، شهوت

حفظ ایمان و دین تا دم آخرین عمر و... از جمله آثار تربیتی آن بر انسان است ، روحی و جسمی

 (. 891 - 892: ص 1831، )امام خمینی
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ای بر   کننده ربیت انسان آثار هالکثباتی بر ت زدگی و بی رذیلت اخالقی شتاب، در نقطه مقابل

گذارد که برخی از آن آثار عبارتند از: ایجاد مفاسد بسیار فردی و اجتماعی در مدینه   جای می

غلبه نفس و ، پوشی از وظایف الهیّه  خودباختگی به خاطر پیشامدهای کوچک و چشم، فاضله

 (.892شیطان و انصراف از راه حق )همان: ص 

تربیتی است که بر ، کند. تربیت سیاسی الهی  به تربیت سیاسی هم سرایت می این آثار تربیتی

زدگی و عجله به دور باشد. فضیلت تؤده و  و از شتاب، پایه طمأنینه و ثبات نفس استوار شده

ترین آنها بر تربیت  گذارند که به برخی از مهم  رذیلت تسرّع آثار فراوانی بر تربیت سیاسی می

 شود. اشاره می سیاسی کارگزاران

 . تأثیر تؤده و تسّرع بر تربیت سیاسی کارگزاران4

 . انجام رفتارهای سیاسی سنجیده 4-1

رود که یک کارگزار رفتارهای سیاسی سنجیده از خود بروز دهد و  به طور معمول انتظار می

لحاظ  کارگزار باید به، کمترین خطا را داشته باشد. برای رسیدن به سطح مطلوب در این زمینه

 ثباتی پرهیز کند.  زدگی و بی اخالقی از صفت ثبات و طمأنینه درونی برخوردار باشد و از شتاب

تواند تمام وظایف فردی و اجتماعی را انجام   انسان با ثبات و طمأنینه می»به نظر امام خمینی 

 :)همان «دهد و در هیچ مرحله از زندگانی مادی و روحانی برای او لغزشی و خطایی دست ندهد

داند و چنین قلبی  مجاری امور را به قدرت او می، زیرا او با دلی نورانی به معرفت حق، (891ص 

رو با الهام از قدرت الیزال الهی  (. از این898قراری ندارد )همان: ص   زدگی و بی اضطراب و شتاب

تامل تمامی جوانب امر را  کند و قبل از انجام هر رفتار سیاسی با تأنی و  با تأنی و آرامش رفتار می

 دهد. سنجد و سپس با بصیرت آن را انجام می می

ور و از فوت لذّات  های خودبینی غوطه بهره و در حجاب دلی که از معرفت بی، به عکس

کند   زدگی اقدام می طمأنینه قلب را از دست داده و در کارها با شتاب، حیوانی خوفناک است

رفتارهای ، کند. بنابراین  اندیشی به انجام امور مبادرت می و عاقبت (. او بدون تدبر898)همان: ص 
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و معموالً با خطا همراه بوده و پشیمانی را به ، سیاسی چنین فردی نیز نسنجیده و سطحی است

َثّبِت تكوُن الّسالمُه و َمَع العجله »دنبال دارد. چنانچه در روایتی از امام صادق)ع( آمده است:  َمَع التَّ
سالمت و همراه ، داری ( )همراه تانّی و خویشتن883ص ، 93ق: ج 1428، )مجلسی «الّندامةُ  تكوُن 

 ندامت است(.، عجله

های رفتار سیاسی سنجیده است که متأثر از فضیلت تؤده  متانت و سکوت حکیمانه از نشانه

ها  تمامی دورانهایی امام خمینی بوده که سزاوار است در  آید. نمونه عالی چنین خصلت بوجود می

گرا  الگوی کارگزاران جمهوری اسالمی قرار گرفته و با تأسی به او به تربیت سیاسی فضیلت

 نزدیک شوند.

فرماید:  مقام معظم رهبری در توصیف سکوت حکیمانه و طمأنینه امام در مسائل سیاسی می

بود که امام قبال نسبت به مواردى اشاره شده ، ى ایشان نامه ى شما دیدید که در پایان وصیت همه»

ایشان ، صدر که من خدمت امام خمینی رسیده بودم ها سکوت کرده بودند. در زمان بنى به طرح آن

اش خالف واقع است و حقیقت ندارد.  همه، گوید هایى که او از قول من مى گفتند: حرف مى

و درصدد پاسخ سریع  کرد آشفت و تحریک نمى فوراً او را نمى، شد هر حرفى که زده مى، بنابراین

از او ، در هر کس که باشد، ى صدر تسلط بر نفس و سعه، حلم، بردبارى،  آمد. این متانت برنمى

 (.19: ص 1893، )مقام معظم رهبری« یک انسان بزرگ خواهد ساخت

در جمهوری اسالمی بسیار اتفاق افتاده که برخی از کارگزاران با بروز کمترین تنش سیاسی 

شوند و  نقد مخالفین و ... آشفته خاطر می، پیروزی و شکست انتخاباتی، بین قوا مانند اختالف

زنند که تضعیف نظام  تمامی موازین اخالقی و مصالح کشور را نادیده گرفته و دست به رفتاری می

ها در  شود. در حالی که این تنش و منافع مردم را به دنبال دارد و موجب سوء استفاده دشمنان می

تر است و در  صدر بسیار کوچک صدر با امام خمینی و عملکرد ناصواب بنی های بنی با تنش مقایسه

 داری قابل حل یا گذشت است.  صورت وجود ثبات نفسانی و خویشتن

کند که یکی از  داری نوعی از تربیت سیاسی را در کارگزاران تولید می تأنی و خویشتن، بنابراین

زدگی و متانت در برخورد با رویدادهای  عدم شتاب، سنجیدهبروز رفتارهای سیاسی  ثمرات آن
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ها و منابع و تضمین سالمت  برداری هرچه بهتر از فرصت  سیاسی است. چنین تربیتی موجب بهره

زدگی تربیت سیاسی غیر الهی را ایجاد  شود. در حالی که رذیله تسرع و شتاب  رفتارهای سیاسی می

نسنجیده و همراه با خطا است که باعث ، زده سیاسی شتاب کند که ثمره آن بروز رفتارهای می

 گردد. ها و منابع کشور می تشنج اجتماعی و ضایع کردن فرصت

 . عدم تأثیرپذیری از محیط فاسد و افزایش تاثیرگذاری سیاسی4-2

در مقابل آفات ، فردی که از تربیت مبتنی بر طمأنینه نفسانی و ثبات قدم برخوردار باشد

های فاسد از هجوم گسترده رذایل اخالقی و  و در محیط، پذیر نیست سیاسی آسیباخالقی و 

ماند. چنین فردی در   و بر منش و رفتار الهی خود استوار می، پذیرد  های سیاسی تأثیر نمی شیطنت

 شود.   های منحرفی چون طاغوتیان و منافقین نمی افکار و رفتارهای سیاسی خود همرنگ گروه

نگذارد اخالق و اطوار اجانب و منافقین در ، طمأنینه نفس و ثبات قدم»خمینی از نظر امام 

خود ، و انسان را نگذارد دستخوش حوادث شود. انسان با ثبات و طمأنینه نفس، انسان رخنه کند

او چون کوه ، دینی تمام مردم را ببرد های اخالق زشت و بی یک ملت واحده است که اگر سیل

 (.891: ص 1831، )امام خمینی« چیز ایستادگی کند و از تنهایی وحشت نکند آهنین در مقابل همه

از منظر وی انبیاء عظام و بزرگان دین بهترین الگوهایی هستند که یک تنه در مقابل پندارهای 

های مخالف هیچ  و از تنهایی خود و زیادی جمعیت، کنند  قیام و نهضت می، جاهالنه یک جهان

و تمام عادات و ، خردانه چیره شوند و بر همه پندارهای بی، راه ندهندخوف و وحشتی به خود 

اطوار جهانیان را پایمال کنند و آنها را به رنگ خود درآورند. این روح ثبات با طمأنینه است که 

های  ( و بر محیط891)همان: ص « کند های انبوه حفظ می های کم را در مقابل گروه جمعیت

 گذارد. تأثیر میسیاسی و اجتماعی فاسد 

گر سیاسی باثبات در عصر  امام خمینی از جمله بزرگان دین است که به عنوان کنش، به یقین

ها را در شرایطی سخت  محیط فاسد را تغییر داده و غیر ممکن، کنونی یک تنه دست به قیام زد

اسقاط  آن روزى که او شعار»فرماید:  ممکن کرد. مقام معظم رهبری در وصف امام خمینی می

بسیار معدود ، شود رژیم سلطنت در ایران ساقط شود کسانى که فکر کنند مى، رژیم سلطنت را داد
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شود  کردند مى کسانى که فکر مى، را اعالم کرد« نه شرقى و نه غربى»بودند. آن روزى که سیاست 

بودند. آن بسیار نادر ، بدون اتکاى به شرق و غرب حکومتى داشت و آن را نگهداشت و اداره کرد

کسانى که باورشان باشد که امریکا نسبت به ، «تواند بکند امریکا هیچ غلطى نمى»روزى که گفت: 

 (133: ص 1893، )مقام معظم رهبری« خیلى کم بودند، تواند بکند امام و امتش هیچ غلطى نمى

متناسب با چنین تربیت سیاسی منحصر به امام خمینی نیست و راه رفته ایشان را دیگران نیز 

کارگزاران جمهوری اسالمی اگر بخواهند به عنصری ، توانند طی کنند. بنابراین همتشان می

باید با اقتدا به امام خمینی در حد توان در این مسیر تالش کنند. آنها اگر به ، تأثیرگذار تبدیل شوند

المللی متاثر  های متدانی سیاسی داخلی و بین نه تنها از مجموعه، فضیلت تؤده مزین شوند

شوند که قادر به   بلکه با تکیه بر ثبات نفسانی از چنان روح بزرگی برخوردار می، شوند  نمی

های  رایزن، گردند. کسب چنین فضیلت اخالقی برای کارگزارانی )سفرا  تأثیرگذاری بر آنها می

 رسد.  تر به نظر می ضروری، المللی فعالیت دارند های بین فرهنگی و...( که در محیط

 )حق یا باطل( فرد و جامعه . تعیین جبهه سیاسی4-3

از دیدگاه امام خمینی در طول زندگی بشر از ابتدا تا انتها دو جبهه حق و باطل وجود داشته و 

، اند. ایشان بعد از اتمام جنگ در پیامی های مختلف با هم در جنگ و تقابل بوده همیشه در عرصه

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست ... و »رماید: ف می، معروف به منشور روحانیت

در این سخنان  (. 934ص ، 91: ج 1811، )امام خمینی« این جنگ از آدم تا ختم زندگى وجود دارد

بیند که از حضرت آدم  امام خمینی جنگ هشت ساله را در امتداد جنگ دو جبهه حق و باطل می

د. همچنین امام خمینی پیروزی انقالب اسالمی را در امتداد شروع شده و تا آخر دنیا ادامه دار

شکست باطل و جنود ابلیسی به دست حق طلب »کند و آن را  تقابل جبهه حق و باطل ارزیابی می

 (.  828ص، 11ج ، داند )همان می« جند اهلل

ها پیروزی آشکار  این است که این»های حق طلب  گفتنی است که یکی از خصوصیات انسان

دهند.  شرط کار و کوشش خودشان قرار نمی، الش و جهادشان را تا زمانی که زنده هستندت

کنیم به عشق اینکه روزی خودمان این پیروزی را ببینیم. چون زمان برای  گویند ما تالش می نمی
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هزار سال دیگر همان طور نقد است که امروز؛ هزار سال دیگر ، اینها یک واحد به هم پیوسته است

(. این خصوصیت که نشانه 118 -119: ص 1868، )بهشتی« طور زمان اینها است که فردا همان

گاه از تالش و جهاد خسته نشوند و با  شود که هیچ باعث می، ای و فرازمانی آنها است نگاه جبهه

 طمأنینه و امید در صراط مستقیم حرکت کنند. 

اجبار و به اکراه در یکی از این دو جبهه  ها با انتخاب و به دلخواه یا با رسد انسان به نظر می

گر سیاسی  زیرا کنش، شود که فرد در جبهه حق قرار بگیرد گیرند. فضیلت تؤده موجب می قرار می

در رویدادهای اجتماعی قبل از هر تصمیم یا رفتاری با ، که از این صفت اخالقی برخوردار باشد

کند و ثابت قدم به آن عمل  ست را انتخاب میگیرد و رفتار حق و در تأنی و طمأنینه تصمیم می

اگر صاحب قدرت سیاسی به چنین ، گاه همه هستی قدیم متعال است کند و از آن جایی که تکیه می

در مواضع سیاسی خود استوار خواهد بود ، وابسته باشد، پایان و ماندگار دارد وجودی که قدرتی بی

(. به تعبیر امام خمینی طمأنینه 188: ص 1861 ،و تزلزل از وجود وی رخت برخواهد بست )دلیر

]جریان باطل[ عالم محفوظ  انسان را در مقابل بادهاى تند، تا دَم آخرین»نفس و سکونت روح 

 (. 891: ص 1831، )امام خمینی« کند

که تربیت سیاسی مخصوص به ، رذیله تسرّع فردی قرار دارد، در مقابل فضیلت تؤده فردی

طمأنینه »د. همان طوری که در سطح فردی تربیت سیاسی مبتنی بر فضیلت کن خود را تولید می

و بر لشکرهای جهل و شیطنت ، نفس و ثبات قدم ... انسان را در مقابل حزب شیطان نگهداری کند

زدگی و  (. در نقطه مقابل نیز تربیت سیاسی مبتنی بر رذیله شتاب892)همان: ص « غلبه دهد

)همان( و « نفس و شیطان بر او غلبه کرده و او را از راه حق منصرف»شود که  ثباتی موجب می بی

 جزء حزب شیطان کنند.

این است که از دیدگاه امام خمینی ، مطلب بسیار مهمی که در اینجا باید بدان پرداخته شود

، بلکه جنبه اجتماعی نیز دارد، فضیلت تؤده و آثار تربیتی سیاسی آن فقط مخصوص به فرد نیست

شود که یک جامعه همچون یک پیکر با انسجامی  ثبات و طمأنینه اجتماعی سبب مییعنی 

(. در 144- 181: ص 1864، زایی ارگانیکی در جبهه حق قرار گرفته و ثابت قدم بماند )نک: لک
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شود یک جامعه در جبهه باطل قرار بگیرد و در  ثباتی اجتماعی باعث می زدگی و بی شتاب، مقابل

 بردارد. در همین زمینه امام خمینی در ذیل بحث فضیلت تؤده و رذیله تسرّع مسیر گمراهی گام

همراه با آنان که با »، (119، )هود «َفاْسَتِقْم َکما ُأِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك »  و شاید آیه شریفه:»گوید:  می

 قام نفساشارت به این م، «استقامت کن، اى آنچنان که مأمور شده، اند تو روى به خدا آورده

و در عین ، از مهمترین امور است، ]طمأنینه و ثبات[ باشد. البته تحصیل چنین روحى در جامعه

سوره »ترین کارها است. از این جهت در روایت است که رسول اکرم)ص( فرمود:  حال از مشکل

به  شدن[ ]پیر اختصاص، نیز است  . این آیه با آنکه در سوره شورى1«هود مرا پیر کرد براى این آیه

این ذیل را   در سوره شورى، «َو َمْن تاَب َمَعَك : »فرماید سوره هود شاید براى ذیل آن باشد که مى

پیامبر)ص( آیه این ، امرى است مشکل و سخت، ندارد. از این جهت که تحصیل استقامت در امت

 (.892 – 816: ص 1831، )امام خمینی« سوره را ذکر فرمود

تحصیل چنین »شود: نکته اول اینکه کلمات  مینی نکاتی استنباط میاز این عبارات امام خ

داللت بر تؤده اجتماعی دارند. نکته دوم اینکه از کلمات « استقامت در امت»و « روحی در جامعه

داللت بر اهمیت و دشواری تحقق « امری مشکل و سخت»و « ترین کارها مشکل»، «ترین امور مهم»

 اع دارند.طمأنینه و استقامت در اجتم

رسد خواص و کارگزاران جامعه در صورت برخورداری از ثبات نفسانی و طمأنینه  به نظر می

 توانند در تحقق ثبات و طمأنینه اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.  روحی می

به همین دلیل امام خمینی انتظار داشت که کارگزاران جمهوری اسالمی برای تحقق اهداف 

می در دنیای پیچیده عصر حاضر از طمأنینه و قدرت روحی باالیی برخوردار متعالی انقالب اسال

تا بتوانند در جبهه حق در مقابل جبهه بزرگ باطل ایستادگی کنند. ایشان در این زمینه ، باشند

« نه شرقى و نه غربى»این مجلسى است که باید سیاست »فرماید:  خطاب به نمایندگان مجلس می

                                                           

؛ 892 -891ص ، 8ق: ج1424، )سیوطی« شَیَّبَتْنِی سُورَۀُ هُودٍ لِمَکانِ فَاسْتَقِمْ کَمَا امِرْتَ»متن حدیث نبوى چنین است: . 1
 (. 824ص ، 1: ج1816، طبرسی
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اجرا کند ... چنین مجلسى است که قدرت روحى مافوق عادى و قدرت را در جهان دوقطبى 

گرایش به دوقطب الحادى و  هاى قاطع بى گیری تشخیص مسائل پیچیده جهان و قدرت تصمیم

وحشت به  بى، دارى را الزم دارد. قدرتى که اگر همه جهان در مقابل آن به سوى باطل روند سرمایه

 :1811، )امام خمینی« ها را به هیچ شمارد پردازی ا و دروغه سوى حق رود. قدرتى که جوّسازی

 (.498ص ، 13ج 

شود که داشتن قدرت روحی مافوق عادی و ثبات نفسانی الزمه  ها استخراج می از این عبارت

انجام وظایف خطیر مجلس و دیگر نهادهای کارگزار است و برای ایجاد طمأنینه اجتماعی و رفتن 

 ا دیگر کارگزاران نظام اسالمی از فضیلت تؤده برخوردار باشند.به سوی حق باید مجلس ی

مسلمین مأمورند به »سو  زیرا از یک، شود همچنین تؤده اجتماعی موجب تحکیم برادری می

و از ، (811: ص 1811، )امام خمینی« دوستی و مواصلت و نیکویی به یکدیگر و مودت و أخوت

اسالم تحکیم محبت و برادری در اجتماع است  سوی دیگر هدف از نظام فضایل و رذایل در

در بحبوحه ، ای که از تؤده اجتماعی برخوردار باشد جامعه، (. بنابراین111: ص 1864، زایی )لک

سیاسی و نظامی دستخوش تفرقه و فروپاشی نشده و ریسمان برادری و ، های اجتماعی بحران

 کند.  شود و چون سدّی آهنین مقاومت می انسجام جامعه گسسته نمی

تربیت سیاسی مبتنی بر رذیله ، در نقطه مقابل تربیت سیاسی مبتنی بر فضیلت تؤده اجتماعی

ها   در جبهه باطل قرار بگیرد. شکست شود تا جامعه تسرّع اجتماعی قرار دارد. این رذیلت سبب می

بیش از آن ، زدگی گرفته است را در طول تاریخ بر اثر عجله و شتاب و مصائبی که دامان انسان

(. بسیاری از جنایات 44ص ، 19: ج1814، است که قابل احصاء و شماره باشد )مکارم شیرازی

آمیز  تارهای سیاسی شیطنتها و رف زدگی در تصمیم سیاسی از طرف یک جامعه به علت شتاب

جمعی رقم خورده است. به عنوان نمونه در تحلیل رفتار سیاسی جامعه کوفه در جریان واقعه 

همیشه « گیری تصمیم»آنها در « تعجیل»بودند و همین « عجول»مردم کوفه »توان گفت:   می، کربال

همین عجول بودن در   (.161: ص 1834، )جعفریان« به ضرر خود آنها و حاکمان آنها بوده است

های اخالقی آنها در حادثه عاشورا سبب شد که بعد از ورود عبیداهلل به کوفه در   کنار سایر ویژگی
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 : 1864، گیری به سوی خط سلطه و حکومت اموی بگیرند )صدر شتاب چشم، ای حساس برهه

ع جبهه باطل تمام ( و نوعی از رفتار سیاسی غیر الهی را پدید آورند که در نهایت به نف121ص 

 شود. 

گیری جامعه اسالمی است که  آفتی خطرناک برای جهت، زدگی اجتماعی بدین ترتیب شتاب 

نفوذ جامعه در این زمینه بسیار  با جدیت باید از آن پرهیز شود و کارگزاران به عنوان افراد ذی

، نظام اسالمی قرار دارندکه از لحاظ مکانی در جبهه حق و ، تأثیرگذارند. چه بسا کارگزاران سیاسی

مدارانه نقش مؤثری در سوق دادن جامعه اسالمی به سوی جبهه  به خاطر تربیت سیاسی رذیلت

 باطل ایفاء کنند. 

فضیلت تؤده و ضد آن رذیله تسرّع آثار مهمی بر تربیت سیاسی ، با توجه به مطالب گفته شده

به تربیت ، اخالقی برخوردار باشد گذارند. کارگزاری که از این فضیلت فردی و اجتماعی می

جامعه را در مسیر حق قرار ، یابد و با رفتارهای سیاسی سنجیده و اثرگذار سیاسی الهی دست می

تبع آن  کند و به  رذیله تسرّع تربیت سیاسی غیرالهی را در کارگزار تولید می، دهد. در مقابل می

شود و به حرکت جامعه در مسیر  او صادر می گرا از فسادانگیز و باطل، زده رفتارهای سیاسی شتاب

 کند. باطل کمک می

 راهکارهای تقویت فضیلت تؤده

خواجه نصیرالدین طوسی روش تکرار و ، مسکویه، حکما و علمای علم اخالق مانند فارابی

(. 132، 69، 44: ص 1869، کنند )رفیعی تمرین را برای تربیت و کسب فضایل اخالقی توصیه می

خود »برای ایجاد و تقویت فضیلت تؤده نیز کارساز است. همچنین بکارگیری روش این روش 

های  بیند برخی از ویژگی اگر کارگزاری در ابتدا می، در این زمینه کاربرد دارد. بنابراین« واداری

با استفاده از روش ، داری و طمأنینه در او نیست یا ضعیف است تربیت سیاسی الهی مثل خویشتن

، های ظاهری تواند آن را ایجاد یا تقویت کند. مثال با رعایت حالت ی یا وانمود کردن میخودوادار

صفت طمأنینه را به تدریج در خود ایجاد یا تقویت ، حرف زدن و... افراد با وقار، شیوه راه رفتن

ختی طور وانمود کردن و با تکلف و س کند. این تأثیر به حدی است که حتی اگر رفتاری در ابتدا به
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 گذارد.   به تدریج بر باطن انسان تأثیر می، انجام شود

امام خمینی در همین زمینه بعد از بیان شدت اتصال بین باطن و ظاهر انسان و سرایت آثار و 

، از این جهت در شریعت مطهّره به حفظ ظاهر و صورت»گوید:  احکام هر کدام به دیگری می

ت نشستن و برخاستن و راه رفتن و گفتگو کردن حتی در کیفی، خیلی اهمیت داده شده است

شود که   هایی گذاشته می در نفس و روح ودیعه، زیرا از تمام اعمال ظاهریه، دستوراتی داده شده

در روح ، زدگی کند کند. اگر انسان در راه رفتن شتاب  روح به واسطه آنها تغییرات کلی حاصل می

وقار و سکینه و طمأنینه را ، انسان اگر در اعمال ظاهریهطور  زدگی شود. همین او نیز تولید شتاب

این ملکه شریفه طمأنینه و ، کم در باطن روح کم -گرچه با تکلّف و به خودبندی -اعمال کند 

  (.813: ص 1831، )امام خمینی« تثبّت حاصل شود

و حوادث کارگزار جمهوری اسالمی باید در برابر رویدادها ، براساس این راهکار امام خمینی

از ، های سیاسی  ها و شکست تهمت، نقدهای غیرمنصفانه، ها سیاسی ناخوشایند مانند بداخالقی

زده کاری انجام ندهد. بلکه باید خودش را  کنترل خود را از دست نداده و شتاب، درون نجوشد

معقولی  های باوقار و آرام به خود بگیرد و سعی کند رفتار ای همچون انسان کنترل کرده و قیافه

همراه با طمأنینه در چارچوب موازین دینی از خود بروز دهد. این کار در نخستین بار ممکن است 

کند   گردد تا زمانی که انسان به آن عادت می  تر می آسان، ولی هرچه تکرار شود، بسیار مشکل باشد

گیرد و  او شکل می در درون، یعنی تؤده، فضیلت متناسب با آن رفتارها، و به تدریج بعد از عادت

شود که تربیت سیاسی الهی رشد  گردد. سپس همان فضیلت تؤده موجب می تبدیل به ملکه می

 تری از کارگزار در برابر حوادث سیاسی صادر شود.  کرده و رفتارهای متعالیه و خردمندانه

ر شود هنگامی که اعمال و رفتارهای به ظاه همچنین از عبارات امام خمینی استنباط می

زدگی یا وقار در راه رفتن بر روح تأثیر  کوچکی مانند کیفیت نشستن و برخاستن و شتاب

تری  به طور حتم رفتارهای مهم، و به همین جهت باید در نحوه انجام آنها دقت کرد، گذارد می

مانند سخنان و اعمال سیاسی در سطح کارگزاری نظام اسالمی از تاثیر بیشتری برخوردارند و به 

تر  زیرا به هر میزان رفتارها مهم، علت در نحوه انجام آنها باید دقت بیشتری به خرج داد همین
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تر است و به همان میزان بر رشد یا عدم رشدیافتگی  آثار مثبت یا منفی آنها بر باطن عمیق، باشند

 گذارند.  تربیت سیاسی فردی و اجتماعی تأثیر می

 گیری . نتیجه5

فضیلت تؤده بر تربیت سیاسی کارگزاران از منظر امام خمینی پرداخته شد در این نوشتار به تأثیر 

شناسی تربیت سیاسی بررسی گردید. در پاسخ به سوال تحقیق  و تأثیر رذیله تسرّع نیز به عنوان آسیب

افزایش تأثیر رفتار سیاسی و تعیین ، توان گفت: فضیلت تؤده آثاری همچون رفتارهای سنجیده می

 گذارد. در مقابل رذیله تسرّع آثاری مخالف آنها را برجای می، بر تربیت سیاسی دارد جبهه سیاسی را

آید که فضایل و رذایل  از مطالب این پژوهش به دست می، از باب اینکه مشت نشانه خروار است

گذارند. از آنجایی که جمهوری اسالمی یک نظام سیاسی  اخالقی آثار ژرفی بر تربیت سیاسی می

زیرا به هر ، گرا باشند کارگزاران آن باید مزیّن به تربیت سیاسی فضیلت، بنابراین، است گرا اخالق

 کند.  به همان اندازه تربیت سیاسی الهی در آنها رشد می، اندازه از فضایل اخالقی برخوردار شوند

ی از این ظرفیت را دارد که الگوی، های اخالقی و سیره سیاسی امام خمینی در این زمینه دیدگاه

تربیت سیاسی الهی را تولید کرده و در پیش چشم کارگزاران جمهوری اسالمی قرار دهد. آنان 

سزاوارترین قشری هستند که باید با پیروی از این الگو هرچه بیشتر در زمینه تربیت سیاسی الهی 

سایه امام خمینی به عنوان کارگزاری سیاسی که بُعد گرایشی او در ، رشد کنند و در این مسیر

مثابه مجسمه تربیت سیاسی الهی در پیش روی  به، اخالقیات اسالمی رشد و تعالی یافته است

بخش کوچکی ، کارگزاران نظام اسالمی قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه آثار فضیلت بررسی شده

ضر توان بر سیاق پژوهش حا رو می از فضایلی است که امام خمینی به آنها پرداخته است. از این

ها فضیلت و رذیلت ضدّ آنها را بر تربیت سیاسی بررسی کرد و در مجموع الگویی از  تاثیر ده

تربیت سیاسی مبتنی بر فضایل اخالقی را سامان داد. توصیف و تبیین کامل چنین الگویی نیاز به 

ت با توجه به اهمیت تربی، گنجد. بنابراین های علمی دیگری دارد و در این پژوهش نمی پژوهش

سیاسی کارگزاران نظام اسالمی در رفع مشکالت و معضالت اجتماعی و سیاسی جامعه کنونی 

 نیاز است که محققین و پژوهشگران به این امر مهم اهتمام بورزند.، ایران
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